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Zápis
z jednání Finančního výboru ZO Poličná
Číslo zasedání:
Termín zasedání:
Místo:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapsal:

10
26.dubna 2021 – 15.30 hod.
Obecní úřad Poličná
Mgr. Hrubcová, Ing. Černoch, Ing. Pernický, Ing.Vachovcová, Ing.Šebánek
Jana Paličková, Vladimír Místecký, Vojtěch Bača
Mgr. Hrubcová

První jednání finančního výboru v roce 2021 bylo naplánováno na 26.4.2021 od 15:30 hodin.
S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo možné zorganizovat osobní
setkání finančního výboru v tomto termínu za dodržení všech hygienických opatření. Materiály
k projednání byly zaslány členům předem. Jednání se uskutečnilo na Obecním úřadě v kanceláři starosty
obce s následujícím programem:

1. Průběžná informace o tvorbě a čerpání rozpočtu 202
Aktuální rozdíl Q1 2020 a Q1 2021 činí -180 000 Kč. Bližší informace poskytla Jana Paličková. K dané
problematice a k předloženým materiálům proběhla diskuze a nikdo z členů finančního výboru neměl
žádné připomínky.

2. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 v roce 2021
Finanční výbor procházel Rozpočtová opatření č.2, č.3 /2021. Bližší informace k rozpočtovým opatřením
poskytla Jana Paličková. K materiálům neměl nikdo z členů finančního výboru žádné připomínky.
3.

Kontrola faktur za rok 2019 a 2021 - úkol ZO

V rámci finančního výboru proběhla také kontrola faktur obce Poličná. Toto bylo uloženo finančnímu
výboru Zastupitelstvem obce Poličná – viz zápis ze zasedání zastupitelstva. Byly kontrolovány následující
doklady:
Hrubcová faktury rok 2020 čísla 400101-400200
Čech faktury rok 2020 čísla 400301-400400
Vachovcová faktury rok 2019 čísla 400301-400400 a 400101-400
K dispozici pro zodpovězení dotazů byla paní účetní Jana Paličková, v předložených fakturách nebyly
shledány nedostatky.
4. Různé
Závěrečný účet obce Poličná bude k dispozici v polovině května 2021.
Finanční výbor děkuje účetní paní Janě Paličkové za připravené podklady, vedení účetnictví a za vstřícnost
a ochotu při jednání.

5. Závěr
Příští zasedání finančního výboru 14.6.2021 v 16:00 na Obecním úřadě.

Ing. Stanislav Pernický
předseda FV

